
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti objavlja na podlagi 45. člena Zakona 
o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – 
popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 
21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZOA-A in 28/19), 2. in 3. člena Pravilnika o koncesijah na področju socialnega 
varstva (Uradni list RS, št. 72/04, 113/08 in 45/11), 10. člena Pravilnika o standardih in normativih 
socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, št. 45/10, 28/11, 104/11, 111/13, 102/15 in 54/19) ter v 
skladu s koncesijskim aktom št. 0144-1/2018/15 z dne 5. 11. 2019 
 
 

SPREMEMBO JAVNEGA RAZPISA 
za podelitev koncesije za izvajanje socialno varstvene storitve vodenja, varstva in 

zaposlitve pod posebnimi pogoji 
 
 
V besedilu Javnega razpisa za podelitev koncesije za izvajanje socialno varstvene storitve vodenja, 
varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji, ki je bil objavljen v Uradnem listu, št. 73/19 dne 6. 12. 
2019 (v nadaljevanju: javni razpis), se prvi odstavek 16. točke spremeni tako, da se glasi:  
 
»Ponudniki morajo svojo ponudbo na javni razpis predložiti koncedentu osebno ali priporočeno po 
pošti. Rok za oddajo ponudb je 20. 1. 2020.« 
 
V besedilu javnega razpisa se prvi odstavek 17. točke spremeni tako, da se glasi:  
 
»Odpiranje  ponudb bo dne 28. 1. 2020 ob 10.00 uri v sejni sobi Ministrstva za delo, družino, socialne 
zadeve in enake možnosti, Ljubljana, Štukljeva cesta 44, v prvem nadstropju četrtega stolpiča (S4).« 
 
V besedilu javnega razpisa se tretji odstavek 19. točke spremeni tako, da se glasi:  
 
»Dodatne informacije o javnem razpisu je mogoče dobiti v času od objave razpisa do 20. 1. 2020 vsak 
delovni dan po telefonu pri mag. Mateji Jenko Paš na številki 01/ 3697 883 in pri mag. Mateji Ušlakar 
na številki 01/ 3697 7751 oz. po elektronski pošti na naslovu mateja.jenko-pas@gov.si ter 
mateja.uslakar@gov.si.  
 
 
 
      Številka: 0144-1/2018 
      Ljubljana, 20. 12. 2019 
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